
 

 

TM 06 - 9º ANO - ANTHONY – MATEMATICA 
 
01. De acordo com levantamento realizado de janeiro a outubro de 2018, o Brasil apareceu em primeiro lugar 

como o país em que cada habitante mais recebeu chamadas telefônicas spam, que incluem ligações 
indesejadas de telemarketing, trotes e golpes. A tabela mostra o número médio de chamadas spam 
recebidas mensalmente por usuário no Brasil e em outros países. 

 

Colocação País 
Nº médio de ligações 

spam mensal por 
usuário 

1º Brasil 37,5  
2º Índia 22,3  
3º Chile 21,9  
4º África do Sul 21,0  
5º México 20,9  
6º Peru 19,8  
7º Costa Rica 18,6  

8º Estados 
Unidos 

16,9  

9º Grécia 13,1  
10º Espanha 12,5  

 
A diferença entre o número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário no Brasil e a 
média aritmética do número médio de chamadas spam recebidas mensalmente por usuário nos demais 
países da América Latina apresentados na tabela é igual a  
a) 17,2     
b) 17,4     
c) 16,7     
d) 16,6     
e) 17,9.    

  
02. A produção de soja em 2019, nos principais estados produtores do Brasil, tem uma previsão de redução 

em relação à produção de 2018. O gráfico a seguir mostra essa previsão de redução de maneira 
aproximada. 

 
Caso a previsão de redução se confirme, a média de redução entre os estados de Mato Grosso, Rio Grande 
do Sul e Goiás, em milhões de toneladas, será aproximadamente igual a  
a) 1304    
b) 1027    
c) 1532    
d) 1120    
e) 1667    
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03. Um time de voleibol tem 12  jogadores: 6  titulares e 6  reservas.  
 

 
 

Durante uma partida de voleibol, a estatura média dos jogadores em quadra era de 1,78 m.  O técnico 
substituiu um jogador titular de 1,72 m por um reserva de 1,84 m. Sendo assim, a estatura média dos 
jogadores em quadra passou a ser, em metros, de:  
a) 1,82     
b) 1,80     
c) 1,79     
d) 1,83     
e) 1,81     

  
04. O Sr. José tem um escritório de contabilidade, onde trabalham 20  pessoas com vários graus de 

escolaridade diferentes. Sua neta, Ana, terminou o Curso de Ciências Contábeis e vai ser sócia do avô no 
escritório. O Sr. José apresentou à neta a seguinte tabela com a distribuição dos salários dos funcionários. 

 
Número de 

Funcionários 
Salário em 

Reais 
2  R$ 1.000,00
10  R$ 1.500,00
4  R$ 2.000,00
3  R$ 2.500,00
1  R$ 3.000,00

 
Com os dados disponíveis no quadro, conclui-se que o salário médio do escritório é  
a) R$ 1.475,00.    
b) R$ 1.775,00.    
c) R$ 1.675,00.    
d) R$ 1.575,00.    
e) R$ 1.875,00.    
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05. O número de empresas de jogos no Brasil vem crescendo e mais que dobrou nos últimos quatro anos. O 
gráfico a seguir compara a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas, por região, em 2014 e 
2018. 

 

 
 

Suponha que a quantidade de desenvolvedoras de jogos formalizadas na Região Norte em 2018 não tenha 
aparecido no gráfico por erro de diagramação.  
Essa quantidade é igual a  
a) 7.     
b) 8.     
c) 9.     
d) 10.     

  
06. Após a aplicação de uma prova de Matemática, em uma turma de Ensino Médio com 30  estudantes, o 

professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir. 
 

Número de 
estudantes 

Nota 
 

5  3,0  

10  6,0  

7  8,0  

8  9,5  
 

A nota mediana dessa prova de Matemática é  
a) 6,0.    
b) 7,0.     
c) 8,0.    
d) 9,0.    
e) 9,5.     

  
07. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no 

período de cinco dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. 
Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. 
Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de 
horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. 
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Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente?  
a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
e) 5    

  
08. Uma forma de calcular a relação custo-benefício de um produto ou serviço é quantificar o benefício, por 

meio de uma avaliação qualitativa, e dividir o custo pelo resultado dessa avaliação, conforme sequência a 
seguir.  

 
I. Relacione os indicadores do produto ou serviço que você utilizará na avaliação;  
II. Classifique esses indicadores atribuindo pesos de 1  a 5,  segundo sua importância;  
III. Avalie cada indicador do produto ou serviço com notas de 1  a 5;  
IV. Após as avaliações, para cada indicador, multiplique o peso pela nota, somando os resultados. Essa 

será a nota de avaliação;  
V. Para calcular o custo-benefício do produto ou serviço, divida o custo pela nota da avaliação. O produto 

com o menor valor final será aquele com melhor custo-benefício.  
 

Os cursos de pós-graduação mais procurados no Rio de Janeiro têm os seguintes custos: 
 

Curso Custo (R$)  
A 3.200  
B 3.650  
C 3.650  
D 3.750  
E 4.100  

 
Esses cursos vêm sendo avaliados regularmente pelo MEC, que utiliza os seguintes indicadores de 
qualidade:  
- IGC - Índice Geral do Curso. O IGC é um indicador que visa a sintetizar em uma nota de 1 a 5 a 
qualidade de cada curso.  
- CI - Conceito Infraestrutural. O CI é um indicador que visa a sintetizar em uma nota de 1 a 5 a 
infraestrutura do curso oferecido.  
Quanto maior a nota, maior a qualidade do curso. Observe as notas atribuídas a esses cinco cursos na 
tabela abaixo. 

 
Curso IGC CI 

A 4  3  
B 5  3  
C 4  4  
D 4  5  
E 5  5  
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Sabendo que o IGC tem peso 3, e o CI tem peso 2, o curso que apresenta o melhor custo-benefício para 
os seus alunos é o   
a) A     
b) B     
c) C     
d) D     
e) E     

  
09. No site do IBGE, encontram-se dados apresentados no estudo especial “O Brasil Indígena”, como se lê a 

seguir: 
 

População indígena por situação do domicílio 
segundo a localização do domicílio - Brasil - 2010 

Localização por 
domicílio Total 

Terras 
indígen

as 

Fora de 
Terras 
indígen

as 
População 
indígena 

por 
situação 

de 
domicílio 

Total 896.917
 

517.383
 

379.534
 

Urbana 324.834
 

25.963  298.871
 

Rural 572.083
 

491.420
 

80.663
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
 

 
Com as informações apresentadas, diga qual é, aproximadamente, a população indígena que falava língua 
indígena fora das terras indígenas:  
a) 48.000     
b) 100.000     
c) 142.000     
d) 217.000     

  
10. Após a aplicação de uma prova de Matemática, em uma turma de Ensino Médio com 30  estudantes, o 

professor organizou os resultados, conforme a tabela a seguir. 
 

Número de 
estudantes Nota 

4  3,0  
10  6,0  
8  8,0  
8  9,5  

 
A nota mediana dessa prova de Matemática é  
a) 6,0.    
b) 7,0.     
c) 8,0.    
d) 9,0.    
e) 9,5.     
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11. Considerando que a média aritmética dos números x x,
3 6

 e x
9

 é igual a sua mediana somada de 1  e que 

x ,   o valor de x  é um número  
a) ímpar.     
b) primo.     
c) irracional.     
d) divisível por 6.      

  

12. Sabendo-se que 1x
2

  e y 4,   o valor da expressão 
y xx ( y)
x y

  


 é igual a:  

a) 3x     
b) 2y     
c) 2y     
d) 2x y     

e) x
y

    

  
13. O valor de 2 22017 2016 ,  é  

a) 33     
b) 2.003     
c) 2.033     
d) 4.003     
e) 4.033     

  

14. Sejam x 1,333...,  y 0,25,  z 0,1,  t 0,1   e 
1 2 1

3
(x y )zh .

t

 
  

O valor de h  é  
a) 411 5 .      
b) 53 2 .      
c) 22 3 .     
d) 312 3 .     

  

15. O valor da expressão 
2 2

31 1 27
5 5


   

     
   

 é  

a) 3     
b) 3     

c) 551
25

    

d) 701
25

    

 


